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Peticijų komitetas

31.1.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0218/2012 dėl Rumunijoje suteiktos profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietė Eva Bencze

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra įgijusi Rumunijos Klužo-Napokos universiteto diplomą „Diploma de 
Inginer in profilul chimi“ ir dėstytojo kvalifikaciją. Italijos šveitimo ir mokslo ministerija 
pripažįsta šį diplomą, kuriuo suteikiama teisė dirbti pedagoginį darbą Italijoje, tačiau atsisako 
peticijos pateikėjai suteikti papildomus 24 balus visose konkursinėse eilėse, į kurias 
įtraukiami Italijos mokytojai, turintys mokymo kvalifikaciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. spalio 24 d.

„Peticijos pateikėja yra chemijos mokytoja, turinti Vengrijos, Italijos ir Rumunijos pilietybę. 
Italijos valdžios institucijos pripažįsta jos Rumunijoje įgytą mokytojo kvalifikaciją, todėl 
Italijos vidurinėse mokyklose ji gali dirbti mokytoja.

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl problemų, su kuriomis jai teko susidurti įsidarbinant 
mokytoja Italijoje:
– įtraukiant peticijos pateikėją į valstybių vidurinių mokyklų II lygio chemijos mokytojų, su 
kuriais sudaromos terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys, rezervo sąrašą, jai nebuvo 
suteikti papildomi 24 balai, kurie skiriami tik Italijos dėstytojams, turintiems atitinkamą 
kvalifikaciją. Todėl rezervo sąraše ji užėmė žemesnę vietą;
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– I lygio vidurinių mokyklų mokytojų rezervo sąrašas buvo baigtas sudaryti 2011 m.; į jį buvo 
įtraukiami neseniai kvalifikaciją įgiję Italijos mokytojai ir mokytojai, kurių kitose valstybėse 
narėse įgyta kvalifikacija buvo pripažinta vėliau nei 2009 m. Šie mokytojai įtraukti į mokyklų 
rezervo sąrašus, su kurių kandidatais nenumatyta sudaryti neterminuotų darbo sutarčių. Be to, 
prie baigtinio rezervo sąrašo buvo pridėta nauja kandidatų grupė (su kuriais siekiama sudaryti 
neterminuotas darbo sutartis); į ją įtraukiami tie mokytojai, kurie mokytojo kvalifikaciją įgijo 
Italijoje 2009–2011 m. Peticijos pateikėja teigia, kad į šį rezervo sąrašą neleidžiama įtraukti 
mokytojų, turinčių pripažintą kitose valstybėse narėse įgytą mokymo kvalifikaciją. 

Komisijos pastabos

Apskritai valstybės narės gali pačios nustatyti savo viešojo sektoriaus (šiuo atveju – viešojo 
švietimo sektoriaus) struktūrą, įskaitant įdarbinimo ir darbuotojų darbo sąlygų taisykles.

Tačiau nacionalinės taisyklės negali pažeisti ES teisės aktų. ES teisės aktais dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo (SESV 45 straipsnis ir Reglamento (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje 3 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalis) valstybės narės 
įpareigojamos galimybės gauti darbo vietą ir darbo sąlygų atžvilgiu elgtis su darbuotojais 
migrantais taip pat kaip ir su savais piliečiais. 

Komisija mano, kad, siekdamos užtikrinti įdarbinamiems mokytojams vienodas sąlygas, 
Italijos valdžios institucijos mokytojams, turintiems panašią kitose valstybėse narėse įgytą 
mokymo kvalifikaciją, turi suteikti tiek pat balų. Komisija nagrinėja šį klausimą pagal 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 

Komisija taip pat mano, kad Italijos valdžios institucijos turi sudaryti mokytojams, turintiems 
pripažintą kitose valstybėse narėse įgytą mokymo kvalifikaciją, sąlygas patekti į rezervo 
sąrašus, kaip ir mokytojams, turintiems panašią Italijoje įgytą mokymo kvalifikaciją. 
Komisijos tarnybos toliau nagrinės antrąjį klausimą. 

Išvados

Komisija praneš Peticijų komitetui apie pažeidimo nagrinėjimo procedūros eigą ir tolesnius 
jos vykdomus tyrimus.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. birželio 28 d.

„Ši peticija susijusi su priėmimo į mokytojo darbą problemomis Italijoje:

1. Papildomų balų suteikimas už mokymo kvalifikaciją įtraukiant į mokytojų, su kuriais 
sudaromos terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys, rezervo sąrašą.

2. Nauja kandidatų grupė buvo pridėta prie baigtinio tam tikrų mokytojų rezervo sąrašo; į 
šią naują rezervo sąrašo kandidatų grupę neleidžiama įtraukti mokytojų, turinčių 
pripažintą kitose valstybėse narėse įgytą mokymo kvalifikaciją.
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Komisijos pastabos
Komisija Peticijų komitetui norėtų pateikti naujausią informaciją apie jos vykdomo šių 
klausimų nagrinėjimo padėtį.

Dėl pirmojo klausimo, atsižvelgiant į pagrįstą nuomonę, kurią Komisija 2011 m. vasario 17 d. 
perdavė Italijai pagal SESV 258 straipsnį, Komisijos tarnybos bendravo su Italijos valdžios 
institucijomis. Komisija šiuo metu analizuoja 2013 m. gegužės 3 d. Italijos valdžios institucijų 
pateiktą potvarkio projekto tekstą, kuris parengtas siekiant Italijos teisės aktus suderinti su ES 
teisės aktais dėl laisvo darbuotojų judėjimo.

Kalbant apie antrąjį klausimą Italijos valdžios institucijos 2013 m. gegužės 3 d. pranešė 
Komisijai, kad Italijos teisės aktai, kuriais nustatomas baigtinis rezervo sąrašas, nekliudo į jį 
įtraukti mokytojų, turinčių pripažintą kitose valstybėse narėse įgytą mokymo kvalifikaciją, jei 
įgyvendintos visos kitos sąlygos, numatytos atitinkamose taisyklėse.

Komisija informuos Peticijų komitetą apie tolesnę abiejų klausimų sprendimo raidą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (II), gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Komisija Peticijų komitetui norėtų pateikti naujausią informaciją apie jos vykdomo šių 
dviejų klausimų nagrinėjimo padėtį:

– papildomų balų suteikimas už mokymo kvalifikaciją įtraukiant į mokytojų, su kuriais 
sudaromos terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys, rezervo sąrašą; 

– nauja kandidatų grupė buvo pridėta prie baigtinio tam tikrų mokytojų rezervo sąrašo; į šią 
naują rezervo sąrašo kandidatų grupę neleidžiama įtraukti mokytojų, turinčių pripažintą kitose 
valstybėse narėse įgytą mokymo kvalifikaciją.

Kalbant apie pirmą klausimą, 2013 m. liepos 17 d. Italija pranešė Komisijai apie 2013 m. 
birželio 26 d. priimtą ministro potvarkį Nr. 527, kuriuo, be kita ko, siekiama Italijos teisės 
aktus suderinti su ES teise, kad būtų nutraukta pažeidimo nagrinėjimo procedūra, minėta 
ankstesniuose pranešimuose šiam komitetui. Ištyrusi šį ministro potvarkį Komisija mano, kad 
juo (visų pirma 3 straipsnyje) sprendžiami susirūpinimą keliantys klausimai. Pagal jo 
nuostatas į rezervo sąrašą įtraukti mokytojai, turintys vienoje iš ES valstybių narių įgytą 
kvalifikaciją, kuri pagal ministro potvarkį oficialiai pripažįstama lygiaverte, bus vėl skirti 
balai, jau suteikti už pradinę kvalifikaciją. Taigi 2013 m. lapkričio 20 d. Komisija nusprendė 
užbaigti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Kalbant apie antrą klausimą, 2013 m. liepos 24 d. laišku Komisija informavo peticijos 
pateikėją apie naują Italijos valdžios institucijų teisės aiškinimą. Komisija negavo jokių naujų 
skundų dėl šio klausimo. 

Išvados

Komisijos manymu, klausimas išspręstas.“


